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Tachografy digitální, díly a příslušenství 

Digital tachographs, equipment and accessories 

 

s.r.o. 

   Centrum .tachografů,  

                    
 



Tachografy digitální – díly a příslušenství 
i 

 

 
UNI-1381.2210309003T  v.2.1 
   24V, ADR2,s odporem 120 Ω 

Tachograf digitální SIEMENS VDO v.2.1 
SIEMENS VDO digital tachograph 
 

 

UNI-1381.2210309004T  v.2.1 
   24V,ADR2,bez odporu 120Ω 

Tachograf digitální SIEMENS VDO v.2.1 
SIEMENS VDO digital tachograph 
 

UNI-1381.0210209003T v.2.1 
     12V, s odporem 120Ω 

Tachograf digitální SIEMENS VDO v.2.1 
SIEMENS VDO digital tachograph 

UNI-Se5002KRM  ExaktDuo2 
12/24V, 

Tachograf digitlní SE5000 Stoneridge  
SE5000 VR digital tachograph,  

 

Se5011KRM   24V/ADR 

Tachograf digitální SE5000 Stoneridge 
SE5000 VR digital tachograph,  

UNI-1381.0210209004T   v.2.1 
       12V, bez odporu 120Ω 

Tachograf digitální SIEMENS VDO v.2.1 
SIEMENS VDO digital tachograph 
 
 
 

 

 UNI-1381.2214303001T   v.2.2 
       24V,ADR2, 2CAN, 120Ω 

 

 
Tachograf digitální VDO v.2.2 
VDO digital tachograph 

UNI-1381.2214303002T  v.2.2 
   24V,ADR2, 2CAN bez odporu 

 Tachograf digitální VDO v.2.2 
VDO digital tachograph 
 

 

13810002CZ 

Čistící karta  a utěrka do tachografu digitálního 
Cleaning card + cleaning cloth 
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13810003 

Čistící karta do digitálního tachografu suchá 
Cleaning card for digital tachograph 
 

13810004 

Čistící karta mokrá a dvě utěrky 
do digitálního tachografu  
Cleaning card + 2x cleaning cloth 
 

13810005 

Čistící karta do digitálního tachografu, mokrá 
Cleaning card for digital tachograph 
 

13810007 

Plombovací kryt DTCO 1381 
DTCO 1381 sealing plate 
 

13810008 

Sestava plombovacího krytu DTCO 1381 
DTCO 1381 sealing cap 
 

13810009 

Kompletní plombovací sestava DTCO 1381 
DTCO 1381 complete sealing cap 
 

138100011 

Šroub plombovacího krytu DTCO 1381 

Se5000 03 

Plombovací kryt SE5000 
SE5000 sealing plate 
 

 

 
DTCO 1381 sealing plate screw 
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Tacho Motion 

Zařízení GPS které může být zdrojem dat pro IMS 
digitálního tachografu  SE5000 

D-BOX2 

D-BOX2 – čtečka karet a vozidel digitálního  
tachografu všech typů. Kapacita 20 000 záznamů 
D-BOX2 – card and data reader for digital 
tachographs 
 

DTCO  GeoLock 

Zařízení GPS které může být zdrojem dat pro IMS 
digitálního tachografu 1381 a může po aktivaci 
poskytovat data o poloze vozidla a to ve 
spolupráci se systémem 

 TIS-Web Mapping Service 

DLKPro Download KEY 

Zařízení pro stahování dat z digitálních 
tachografů a čtečka karet řidičů. 

 

DTCO  SmartLink 

Zařízení SmartLink slouží pro komunikaci mezi 
smartphonem a digitálním tachografem 
1381.Umožňuje dálkově ovládat tachograf a 
jako asistent řidiče mu poskytuje velmi 
přehledné údaje o čase řízení a 
odpočinku.Předpokládá se rychlý vývoj dalších 
aplikací. 
 

 

 

13810001   SIEMENS 

Baterie do DTCO 1381 – SIEMENS originální 
DTCO 1381 original SIEMENS battery 

1381111/Z 

Baterie do DTCO 1381, náhradní – není originál 
DTCO 1381 battery, substitute 
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